
„Filmostan, czyli warmińsko – mazurska zbiórka filmowa” 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid w Elblągu 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

 

2. Imię i nazwisko  Autora/autorki       _____________________________ 

3. Numer telefonu       _____________________________ 

4. Email       _____________________________ 

5. Pełen adres       _____________________________ 

6. Data urodzenia       _____________________________ 

7. Tytuł filmu       _____________________________ 

 

9. Dwuzdaniowy opis filmu      _____________________________ 

          _____________________________ 

          _____________________________ 

 

10. Rok produkcji       ____________________________ 

 

11. Udźwiękowienie filmu (zaznacz jedną opcję): 
 

� Bez dźwięku 
� Dźwięk oryginalny 
� Wykorzystany istniejący utwór z prawem do użycia 

 
Tytuł, autor wykorzystanego utworu oraz nr/ nazwa licencji do korzystania z utworu 
lub pisemna zgoda autora (dołącz do karty zgłoszeniowej i wyślij na adres 
organizatora) 
 
_____________________________ 
12. Sposób wysłania filmu (zaznacz jedną opcję) 

� Wyślę film na adres mailowy kino@swiatowid.elblag.pl 
� dostarczę do siedziby organizatora Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w 

Elblągu, Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg 



 

 

□ akceptuję regulamin 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
formularzu/zgłoszeniu w celu realizacji Przeglądu przez Centrum Spotkań Europejskich 
„Światowid” w Elblągu, Pl. K. Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg  

□ Wyrażam zgodę na publikację informacji o Przeglądzie w materiałach promocyjnych i 
reklamowych Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, Pl. K. Jagiellończyka 1, 
82-300 Elbląg, zarówno w materiałach drukowanych i w Internecie. 

□ Wyrażam zgodę na publikację moich danych w zestawieniach podsumowujących Przegląd 

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację mojego wizerunku w celu realizacji i promocji 
niniejszego Przeglądu. 

 

 

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego warunki 

(w przypadku autorów niepełnoletnich formularz podpisuje jeden z rodziców/opiekunów 
prawnych) 

 

…................................................................................... 

Data, podpis 

 

Wypełniony formularz należy przesłać wraz z filmem do Centrum Spotkań 
Europejskich „Światowid” w Elblągu w nieprzekraczalnym terminie 1 sierpnia 2022 
roku (decyduje data wpływu). 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanego RODO) informuję, iż: 

 

1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu  

Reprezentowane przez Dyrektora Antoniego Czyżyka 

Plac Kazimierza Jagiellończyka 1 



82-300 Elbląg 

info@swiatowid.elblag.pl 

 

2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w 
Elblągu: daneosobowe@swiatowid.elblag.pl 

 

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu dostarczenia newslettera na 
podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO 

 

4.posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

5.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji 
międzynarodowej.  

 

6.Administrator danych oświadcza, że nie wykonuje profilowania danych, o którym mowa w 
art. 34 RODO. 

 

7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 


